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ممثل بعدم���ا »ترك« االعمال 14
التلفزيونية واملسرحية هااليام 
راح لألعم���ال االذاعية الدرامية 
علش���ان يجرب حظه فيها ألنها 
أعمال مثل ما يقول راقية.. خير 

إن شاء اهلل.

مدير انتاج يقول انه »قادر« 
على فضح ممثلة ما التزمت معاه 
في تصوير مشاهدها بعمل درامي 
في الصحافة علشان تكون عبرة 
لغيرها.. الل���ي بيته من جام ال 

يحذف على الناس صخر!

حظ عبرة
منتج »ما سلم« من انتقادات 
أحد الفنانني املعروفني املشاركني 
في عمله اليديد بعدما رفض انه 
يدفع له دفع���ة أولى من أجره 
بحجة ان���ه ما عنده احلني.. دام 

ما عندك شكو داش االنتاج!

دفعة

ماهر العنزي مع الالعبني محمد جراغ ووليد علي في ستديو البرنامجاملعد نايف النعمة

أنور صرخوه واملخرج محمد فهد مع أحمد الديحاني وأحمد الفضلي

سعد الصغير

نانسي عجرمأسامة فودة 

»مونديال« البرنامج الثاني جذب المستمعين
مفرح الشمري

استطاعت اذاعة البرنامج الثاني من خالل برنامجها الرياضي »املونديال« 
ان جتذب املس���تمعني ألثيرها وذلك من خ���الل فقراته التي يعدها املعد 
النش���ط نايف النعمة وأنور صرخوه ويتصدى لتقدميها كل من املذيع 
ماهر العن���زي والالعبني الدوليني محمد جراغ وولي���د علي، بينما قاد 
االخراج بنجاح محمد فهد غامن الذي مّيز البرنامج من خالل انتقاء املقاطع 
الصوتية لعدد من املعلقني الرياضيني الذين قاموا بالتعليق على مباريات 
»املونديال« جلذب اجلمهور للبرنامج الذي حقق أكبر نسبة متابعة من 
املستمعني خاصة بعد ان فتح القائمون عليه املجال أمامهم للتعبير عن 
آرائهم في املباريات عن طريق االتصال و»املسنجر« باالضافة ملشاركتهم 
في املسابقة اليومية التي تدور أسئلتها حول الدورات السابقة ملونديال 
كأس العالم. من جانبه، عّبر املعد نايف النعمة ل� »األنباء« عن سعادته 
بالتواصل اجلماهيري مع برنامجه موجها ش���كره ملدير اذاعة البرنامج 
الثاني س���امي العنزي على اتاحة الفرص���ة له ولزمالئه لتقدمي برنامج 
رياض���ي يواكب »املونديال«. وقال مخ���رج البرنامج محمد فهد غامن ان 
احللقة األخيرة من البرنامج التي ستبث غدا محملة بالعديد من املفاجآت 
للمستمعني خاصة انها ستشهد السحب على اجلوائز النقدية للمسابقة، 
مشيدا بجهود مذيعي برنامجه ماهر العنزي والالعبني محمد جراغ ووليد 

علي الذين كان له أثر طيب في نفوس املستمعني.
ووجه غامن شكره ملدير اذاعة البرنامج الثاني سامي العنزي ومراقب 
الشؤون الفنية بدر الطراروة ولفريقه الفني احمد الفضلي واحمد الديحاني 

على جهودهم الكبيرة في اجناح هذا البرنامج.

الحلقة األخيرة تبث غدًا وهي محملة بالمفاجآت

إصابة الصغير في مشاجرة على 500 دوالر
بلطجي يتتبعه في حفالته الغنائية 

القاهرة ـ سعيد محمود
املط���رب املصري  تعرض 
س���عد الصغير إلصابات في 
أنح���اء متفرقة من جس���ده، 
نتيجة االعتداء عليه من قبل 
أحد االشخاص على اثر خالفات 

مالية بني الطرفني.
ونشبت مشاجرة بني سعد 
وأحد االشخاص في الدقي )غرب 
القاهرة(، وذكرت التحقيقات 
ان املطرب تعرض لهجوم من 
املتهم، أدى الى اصابته وفقد 
500 دوالر ف���ي الواقع�������ة، 
وحترر احملض���ر الالزم، ومت 
اخط���ار النياب���ة التي تولت 

التحقيق.
وكانت الش���رطة املصرية 
تلقت بالغا من املطرب سعد 
محم���ود حنفي )39 س���نة(، 

مقيم في شبرا، شهرته )سعد 
الصغي���ر( بتعرضه للضرب 
والس���ب وحتطيم أجزاء من 
س���يارته، بحس���ب صحيفة 

»املصري اليوم« .
واتهم الصغير شخصا يدعى 
»أسامة .أ« وتبني من التحقيقات 
التي أجرتها الشرطة  االولية 
ان خالفات مالية س���ابقة بني 
الطرفني أدت الى قيام املذكور 
البالغ  بالتعدي على صاحب 
بالس���ب والضرب، وإحداث 
الرقبة  كدمات وسحجات في 

واليد وتلفيات في سيارته.
الش���عبي  وادعى املطرب 
فقد مبلغ 500 دوالر في أثناء 
املشاجرة، ومت اخطار النيابة 
التي طلبت استدعاء املشكو 
في حقه لسماع أقواله وتقريرا 

طبي���ا باالصاب���ات ومعاينة 
الس���يارة، وتولت  تلفي���ات 

التحقيق.
من جانبه، قال سعد الصغير 
ان املتهم كان يعمل مبجموعة 
قنوات فضائية مشهورة، ومت 
فصله من الش���ركة وهو اآلن 
البلطجة على  ميارس أعمال 
الفنانني، وذلك للحصول منهم 

على هدايا ومبالغ مالية.
انه يقوم بتتبعه  وأضاف 
في احلفالت التي يحييها في 
الفنادق الشهيرة فقط، وذلك 
لتمكنه من فرض بلطجته عليه، 
أما في االفراح الش���عبية فال 
يجرؤ على فعل ذلك، موضحا 
انه سبق أن أعطاه العديد من 
الهدايا اال ان املتهم يطمع في 

املزيد.

فودة يتحدى جمهور  »الخطر في الليتر«
يبدأ بثه اليوم بانطالقة وحلة جديدة على الـ »مارينا إف إم«

العاملني  بعد تضافر جهود 
في مكس إف إم ومارينا إف إم 
اللتني اندمجتا في هيكل واحد، 
يبدأ اليوم األحد برنامج »اخلطر 
الليتر« بانطالقته اجلديدة  في 
من السادسة وحتى السابعة من 
مساء كل يوم عبر إذاعة مارينا 
إف إم، وهو من تقدمي أسامة فودة 
القرشي وإخراج  وإعداد شعلة 

دي جي إكس.
والبرنامج من نوع املسابقات 
التي يج����ب على املتصلني فيها 
مراعاة ع����دم لفظ احلرف الذي 
يختاره لهم الكمبيوتر، بشرط 
مجاراة أسامة في احلديث الذي 
يجريه معه����م، ومنذ االنطالقة 
الس����ابقة للبرنام����ج م����ن عام 
تقريب����ا قليلون هم من متكنوا 
من رب����ح هذه املس����ابقة االمر 
الذي جعل املسابقة تتحول من 
مجرد مسابقة إلى حتد فيما بني 

اجلمهور وأسامة.
يذكر أن البرنامج سيستكمل 
بثه عبر إذاعة مارينا إف إم خالل 
شهر رمضان املقبل، بإضفاء مزيد 
من التجديد عليه، وعلى الراغبني 
في املشاركة إرسال رسالة على 

أرقام مارينا إف إم.

طرحت ش���ركة »روتانا« 
البوم الفنان املصري محمد فؤاد 
اجلديد بعد غياب لفترة طويلة 
عن الساحة الفنية. وهو ألبوم 
مميز باختياراته الفنية وتنوع 

كبير في اللحن والكلمات.
 ألبوم »بني ايديك« سيطرح 
في األيام القليلة املقبلة وهو 
من انتاج وتوزيع شركة روتانا 

للصوتيات واملرئيات. 
ويتضمن ألبوم »بني إيديك« 
10 أغنيات وهي كالتالي: »ابن 
بلد – بني إيديك – بسهوله كده – 
اعتب عليا – لو يحصل ايه - قلة 
عقل – خبيني – غالي - ابن بلد 
)رميكس( – ساعات بشتاق«. 
وتعاون فؤاد مع باقة من أملع 
الشعراء وامللحنني املصريني 
وهم: أمير طعيمة وإيهاب عبده 
ونادر عبداهلل وعزيز الشافعي 
وخالد عز ووائل عقيد ووليد 
سعد ومحمد يحيى ورامي جمال 

ومحمد مجدي.
 اجلدي���ر بالذك���ر ان »بني 
إيديك« األلبوم املنتظر حملمد 
فؤاد، اس���تغرق وقت���ا كافيا 
وجهدا كبي���را في حتضيره، 
وقد طغى على غالفه اللونان 
األزرق واألبيض في داللة على 

موسم الصيف.

محمد فؤاد
نانسي عجرم تستعد لدورة األلعاب المدرسية.. »بين إيديك«

القاهرة – سعيد محمود
تس���تعد املطرب���ة اللبنانية 
نانسي عجرم للمشاركة في حفل 
افتت���اح دورة األلعاب العربية 
املدرسية ال� 18 التي يستضيفها 
لبنان بدءا من 25 اجلاري، واملقرر 
إقامته���ا في املدين���ة الرياضية 

ببيروت.
وس���تقوم نانس���ي بإحياء 
حف���ل غنائي 26 اجلاري بفندق 
»ڤينيس���يا« في بيروت، ويبدأ 
احلفل في الساعة احلادية عشرة 
الواحدة  مساء ويس���تمر حتى 
صباحا، كما حتيي حفال آخر 29 
من الشهر نفسه بفندق »لورويال« 
بلبنان، ويبدأ احلفل في الساعة 
الثانية عشرة من منتصف الليل 
الساعات األولى  ويستمر حتى 

من صباح اليوم التالي.
وتقدم نانسي باحلفل مجموعة 
القدمية  كبيرة م���ن أغنياته���ا 
واحلديثة منها »ابن اجليران«، 
»ش���جع بعلم���ك«، »افتح قلبك 
تفرح«، »مني ده اللي نس���يك«، 
»بتفكر ف���ي إيه«، »أن���ا منه«، 
ايد«،  »بتيجي سيرتك«، »ملسة 
»ليا حق«، »ملسة ايد«، »وحدي 
مع���اك«، »بتيج���ي س���يرتك«، 

»سلمولي عليه«، »حبك ليا«.

وعكة صحية لزياد الرحباني 
تلغي حفله في »بيت الدين«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أعلنت جلنة مهرجانات بيت الدين في بيان رسمي لها إلغاء حفل املبدع زياد الرحباني 
الذي كان س���يحييه ليل الس���بت املقبل، وذل���ك اثر تعرضه حلالة من اإلرهاق الش���ديد 

استوجبت الراحة.
اخلبر أحدث صدمة بني محبي املبدع الرحباني الذين ينتظرون إطاللته بفارغ الصبر، 

وكانت بطاقات احلفل استنفدت فور اإلعالن عن إقامته للحفل.

زياد الرحباني

جناح سالم

نجاح سالم وعملية قلب مفتوح 
الفنانة الكبيرة جناح  تتماثل 
سالم للشفاء اثر إجرائها لعملية 
جراحية في القلب، حيث مت استبدال 
4 شرايني جديدة بناء على رغبة 
طبيبها اخلاص د.سمير العلم، وذلك 
في مستشفى اجلامعة االميركية في 

بيروت.
ولدى شيوع النبأ في األوساط 
االجتماعية والفنية، اتصل الرئيس 
س����عد احلريري بعائل����ة الفنانة 
مطمئنا على صحتها، كما اتصلت 
النائبة بهية احلريري بأسرة الفنانة 

الكبيرة مطمئنة على سالمتها.
يذكر ان الفنانة جناح س���الم 
وهي ابنة املوسيقار محيي الدين 
سالم الذي أس���مى الفنان وديع 
الصافي بهذا االس���م فيما اسمه 
احلقيقي وديع فرنسيس، كانت 
تتنقل منذ فترة للعيش بني الكويت 
ومصر، حيث تعيش ابنتاها رمي 
وسمر، والبد من االشارة الى ان 
الفنانة كانت أغنت املكتبة اللبنانية 
املوسيقية بأجمل األغاني العاطفية 
والوطني���ة، وكانت تزوجت من 
اللبناني محمد س���عد  املخ���رج 
املعروف مبحمد سلمان وشاركت 
في أكثر من فيلم س���ينمائي في 
مطالع الس���بعينات ومنها فيلم 
»أنغام حبيبي«، ومن أبرز أغانيها 
الشعبية »برهوم حاكيني« و»يا 

زمان الوفا«.


